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COMUNICADO DE IMPRENSA
Parlamento Nacional contínua aprova Orçamento ba mi- com 39 votos a favor,1 contra e 21 abstenções.
nistério sira iha Especialidade
Esta reunião encerrou às 19h20 e vai continuar a discussão e
Parlamento Nacional, iha loron 17 fulan dezembro tinan a aprovação do orçamento para outros ministérios no dia 18
2018, continua halo debate no aprova ba Orçamento Geral de de dezembro de 2018.
Estado 2019 nian iha Especialidade.
Este debate foi presidido pelo Presidente do Parlamento NaDebate ne’e loke hussi Presidente do Parlamento Nacional, cional, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, acompanhado
Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, iha 09h30 ho leitura ba pelos membros da Mesa, e contou com a presença do Primeiagenda trabalho no proposta de alteração sira liu hussi Secre- ro-Ministro, Taur Matan Ruak, e dos membros do Governo.
tária da Mesa, Deputada Maria Terezinha Viegas.
Hafoin leitura ba proposta de alteração sira, fó kedas tempo
ba Deputado sira hodi fundamenta proposta no pergunta ba
Governo ne’ebé hetan kedas resposta hussi parte Governo.
Nune’e liu hussi discussão naruk, halo ona aprovação ba Orçamento Dotação para todo o Governo ho 40 votos a favor, 9
contra no 15 abstenções; Ministério dos Negocio Estrangeiros e Cooperação, ho 43 votos a favor, 1 contra no 18 abstenções no Ministério da Justiça, ho 39 votos a favor,1 contra no
21 abstenções.
Reunião ne’e encera iha 19h20 no sei continua halo discussão no aprovação ba orçamento ministério sira seluk iha loron 18 fulan dezembro tinan 2018.
Debate ne’e preside hussi Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, acompanha hussi
membro da Mesa sira no hetan presença hussi PrimeiroMinistro, Taur Matan Ruak, no membro sira Governo nian.
====
O Parlamento Nacional continuou a aprovação do Orçamento para os ministérios na Especialidade
O Parlamento Nacional, no dia 17 de dezembro de 2018,
continuou a debater e a aprovar o Orçamento Geral de Estado
para 2019 na Especialidade.
Este debate foi aberto pelo Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, às 09h30, com a
leitura da agenda de trabalhos e com a leitura das propostas
de alterações pela Secretária da Mesa, Deputada Maria Terezinha Viegas.
Depois da leitura das propostas de alterações, deu tempo para
os Deputados fundamentarem as propostas e colocarem perguntas ao Governo, do qual obtiveram as respostas.
Por isso, depois de uma discussão longa, aprovou-se o Orçamento de Dotação para todo o Governo com 40 votos a favor, 9 contra e 15 abstenções, bem como para o Ministério
dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, com 43 votos a
favor, 1 contra e 18 abstenções e para o Ministério da Justiça,
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